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 چکیده

 از صورت گرفت که پزشکیعلوم دانشگاه طراحی مدل پارادایمی مدیریت دانش دربا هدف  حاضرکاربردی  پژوهش

 شهر  در  دانشگاهی  ۀخبر  16  متشکل از  جامعۀ آماری.  انجام شد  مبنایی  ۀنظری  استفاده از  با  کیفی  صورتبه  اجرا  ۀشیو   نظر

درنظر   نظری  اشباع  اصل  براساس  نیز  نمونه  حجم.  شدند  انتخاب  هدفمند  یریگ نمونه  ۀشیو  با  که  بود  1399  سال  در  اهواز

 تحصیلی  ۀرشت  ،یردولتیغ  و  دولتی  هایدانشگاه  از  یکی  در  عضویت  توان بهمی  خبرگان  انتخاب  یهامالک   از  قرار گرفت.

 و  مرتبط  فاتیتأل  داشتن  ،(یزیربرنامه  مدیریت   و  آموزشی  مدیریت   دولتی،  مدیریت   عمومی، مدیریت )  ت یریمد  با  مرتبط

 هایافته  اعتبار  که برای  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهعبارت است از    پژوهش  ابزار.  اشاره کرد  مصاحبه  در  شرکت   به  تمایل

 حاصلبررسی پایایی  ۀدر مرحل .شد استفاده کدگذاری توافق ضریب  روش از هاآن پایایی و صوری رواییروش  از

 و  محوری باز، کدگذاری روش ازنیز  هاداده لیوتحلهیتجز برای. مشخص گردید 0/ 86 مصاحبه 3 مجدد کدگذاری

دانش،  یروزرسانبهشامل علّی مدیریت دانش دالیل که  ندنتایج نشان داد .شد استفاده نظریۀ مبنایی براساس انتخابی

شامل  یانهیزمبخشی، شرایط رهبری تعاملی و انگیزهشامل گر ، شرایط مداخلهیساالرستهیشاو  هاتسهیل زیرساخت 

کاهش شامل  بهداشتی و انتقادپذیری و پیامدها    یهامراقبت آموزش  شامل  کارکنان، راهبردها    یبندرتبهفرهنگ سازمانی و  

به عوامل متعددی   مدیریت دانش  توان نتیجه گرفت کهد؛ لذا میبودنکارکنان   یوربهرهو افزایش    یمندت یرضا،  هانهیهز

 .نموددر پژوهش حاضر توجه  شدهییشناساها و عوامل این شاخصآن باید به تمام  ارتقاءمربوط است که برای 
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 مقدمه

 درصد 90 و دانش و فناوری هاییافته درصد 80 بیستم، قرن در که یاگونهبه ؛سریع صورت گرفته راًیاخرشد دانش 

 همکاران،  و لشگری) شودمی برابر 2 نیموسالپنج هر دانش حجم و شده تولید جهان در فنی اطالعات و هادانش  تمام

است. هشد  تبدیل  مهم  بسیار  موضوعی  به  رقابتی،  مزیت   کسب   در  هاسازمان  منبع  ترینکلیدی  عنوانبه   دانش   نقش  (.1397

 ایفایر به  نوآو  و  یادگیرنده  یهاسازمان  دانش،  بر  مبتنی  یوکارهاکسب   از  بسیاری  در  دانش  مدیریت   یت قابل  ۀاید  همچنین

و نوآوری،   یریپذرقابت وم  با ورود جوامع به عصر جدید و لز  طرف دیگراز  (.  2020و همکاران،    1)سیدپردازد  نقش می

برای  هاسازمان درواقع؛ به دانش و سطح دانایی بیشتر هستند آوردنرویو مراکز علمی و خدماتی ناگزیر به  هاسازمان

(. در 2019و همکاران،  2ابوبکرپاسخ دهند ) هانان خود باید بتوانند به نیازهای آنفعگویی به مشتریان و ذیو پاسخ بقا

 .است شدهمطرح  3مدیریت دانش ،تحوالت و سرعت تغییراتاین پاسخ به 

برای ایجاد ارزش و برآوردن الزامات تاکتیکی و های دانش یک سازمان یمدیریت سیستماتیک دارای «،مدیریت دانش»

بوده که هایی  ها و سیستمشامل ابتکارات، فرآیندها، استراتژیالزامات تاکتیکی و استراتژیک  شود؛  تعریف می  استراتژیک

(. 2021،  4)جیمال و زیودایشوند  میو ایجاد دانش   پاالیش  ،گذاریسازی، ارزیابی، اشتراک ذخیره  حفظ و تقویتباعث  

 و یگذاراشتراک به، دانش یریکارگ به و توزیع سازماندهی،، دانش انباشت و یآورجمع فرآیند بر مدیریت دانش ناظر

(. 2021و همکاران،  5)فام باشدمی سازمان یک برای ارزشمند دانش حفظ برای کارکنان در انگیزه ایجاد برای اقداماتی

 دانش کاربرد و اشاعه ،یآورجمع خلق، ندهاییبا فرآ که دانش آشکار و مندنظام ت یریمد از است  عبارت دانش ت یریمد

 دانش مدیریت  (.2017و همکاران،  6اتیآب) گیردصورت می یجمع دانش به یشخص  دانش لیتبد که دارد پیوند

 دانش انتشار ثبت، جدید،  دانش کشف مانند هاییفعالیت  و نیازها شناسایی فرآیند توصیف برای که است  اصطالحی

شناسایی، تسخیر،  ی جامع جهت مدیریت دانش رویکرد(. 2019و همکاران،  7نیسار) شودمی استفاده ضمنی و صریح

باعث  دانش همچنین مدیریت (. 2020و همکاران،  8مانش) اطالعاتی سازمان است  ۀبازیافتن، تسهیم و ارزشیابی سرمای

 (.2020همکاران،  و 9فردریچ) شودمی سازمان یا در شرکت دانش از استفاده و انتقال ذخیره، ایجاد، فرآیندهایتشکیل 

 نظرانصاحب داند. میها و فناوری های مدیریت دانش را شامل  فرهنگ، فرایند عمل، سیاست ( مؤلفه2011) 10داونپور

 دانند:مراحل ذیل می های اصلی مدیریت دانش را شامللفهبرخی از مؤ 

 مرحله این در.  شودمی محتوای جدید با موجود دانش جایگزینی یا جدید دانش ۀتوسع باعث  دانش خلق دانش: خلق (1

 (. 1398و همکاران،    یاللهفیسباشد ) جدید و نو  دنبال دانشبه متفاوت هایحوزه در باید سازمان دانش، مدیریت  از
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 قابلیت  که چگونه باشد آن نگهداری و بماند باقی زمانی چه و کجا تا دانشی چه دانش: اینکه نگهداری و حفظ (2

 (. 2019 همکاران، و مهدی) شودمی شامل را دانش نگهداری فرایند شود، فراهم حداکثری بازیابی

 جلسات طریق از است  دانش ممکن یگذاراشتراک به .شود تبادل یراحتبه سازمان در باید دانش دانش: تبادل و انتقال (3

 ،منفرد و همکاران کنجکاو) صورت گیرد سازمان اعضای به ایمیل و ارسال نخبگان با وپاسخپرسش گروهی، بحث 

1398 .) 

 دانش ،کاربرد از دانش استفاده. شودمی  گفته نیز دانش  کاربرد یا دانش اجرای دانش، یریکارگبهدانش:  یریکارگبه (4

 تا مشترک  و جادشدهیا دانش زیرا باشد؛ابعاد بیشتر می . اهمیت این مرحله ازاست شده گذاشته اشتراک به که بوده

  .ندارد اهمیتی هیچ نرود، بکار که زمانی

 شود کاربردهبه  ،هاسازماندر   موجود دانش که این است  به  دانش مدیریت  توجهدهندۀ  این مرحله نشانکاربرد دانش:   (5

 در زمان هر در آن یاجراۀ کنندن یتضم ،دانش بسیار اهمیت  متأسفانهمنجر شود.  سازمان یسودده به بتواند تا

دسترس  در یهامهارت و ضمنی دانش یریگ اندازه یمراحلی برا باید امر این در باشد.نمی سازمان یهافعالیت 

 دانش از استفاده و عالی مدیران حمایت  ،دانش مدیریت  با در ارتباط وظایف با روزانه وظایف ترکیب باشد.  موجود

  (.1391همکاران،  و )کوچکیباشند.  مؤثرتوانند می  کارایی افزایش و رقابت  برای

 

  ۀ عمد   اند؛ لیکنی پیرامون مبحث مدیریت دانش صورت گرفتهمطالعاتکه  د  ندهموضوع نشان می  ۀپیشین  و  رسی ادبیاتبر

موزش پزشکی و مراکز آهای علومدانشگاه  اند. به عبارت دیگرداشتهشکی تمرکز  و پز  یبهداشت  ریغی  هاسازمانن بر  محققا

محققان بیشتر با پژوهش، از نظر روش  همچنین است.گرفته پژوهشی شکل خألشکی کمتر مورد توجه بوده و پز

 ، . با توجه به اینکه موضوع مدیریت دانشانداند و تحقیقات کیفی کمتر انجام شدهی به مطالعه پرداختههای کمّروش

پیشین ارائه از مطالعات  تعدادیدر ادامه  باشد.میعمیق برای شناخت بیشتر  ۀمستلزم مطالع ؛است  یچندبعدموضوعی 

 اند.شده

 ۀرابط دارای دانش ت یریمد استقرار با سازمانی ساختار ۀمؤلف 3 دادند که نشاندر پژوهشی  (1400راهبر و همکاران )

 در کارکنان مشارکت  شیافزا و محوردانش هاییاستراتژ از ارشد رانیت مدیحما لذا؛ هستند معنادری و مثبت 

ی پژوهشدر ( 1400امیرحسینی و همکاران ). باشدمی مفید ،دانش مدیریت  یسازادهیپ برای ییو تمرکززدا یریگ م یتصم

 در یآموزش امور اهداف با دانش ت یریمد یاصل انک ار عنوانبه دانش تبادل و یسازمناسب  ندیفراکه نشان دادند 

 ترتیب ؛ بدیناست  املک  ارتباط در یکدیگربا    آموزش ۀعرص در نانیآفرنقش ۀیلک ییافزادانش و محوردانش  یتوانمندساز

 تیریمد یارهاک سازو قیطر از  را آن  انتقال  ۀو یش و دانش یعنی آموزش یمحتواباید  دانش،    ۀاشاع  یهابرنامه از هرگونه در

، یانسان ۀیسرماکه  در پژوهشی نتیجه گرفت  (  1400تقی پور )  .گرفت  نظر در یینها  ۀکننداستفاده عنوانبه ریفراگ به دانش

. دندار ریتأث نوشهر  یخمین امام دانشگاه کارکنان عملکرد بهبود بر آموزش کیفیت   و دانش ت یریمد ، روندیسازمان فرهنگ

کیفیت خدمات،   یوربهره  فرهنگ سازمانی و فناوری اطالعات بر  ریتأث»( در پژوهشی با عنوان  1400همکاران )  اخوان و

برای اجرای مدیریت دانش باید  نتیجه گرفتند که «مدیریت تغییر از طریق مدیریت دانش و رضایت، مشتری

( در 1399آریایی و ایرانیان )د.  نمدنظر قرار گیرسازمانی در محیط  ارتباطات و فرهنگ  وهای فناوری اطالعاتزیرساخت 

 . است مثبت و معناداری  ۀرابطدارای پژوهشی نتیجه گرفتند که مدیریت منابع انسانی استراتژیک با مدیریت دانش 
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مدیریت قوی و  دهیدآموزشنشان داد که فرهنگ سازمانی مناسب، نیروی انسانی در پژوهشی ( 1397صدری )

( در 1395) انیزارع و خلج د.نشو محسوب می هاسازماناستقرار مدیریت دانش در  عنوانبه مناسب  یهارساخت یز

 از هک  نتیجه گرفتند «آجا کیپزش علو  در دانشگاه ت دانشیمدیر یسازادهیپ یساختار یالگو  یطراح»با عنوان  یپژوهش

 و اطالعات ی، فناوریسازمان ساختار و یسازمان فرهنگتوان به می دانش مدیریت  یسازادهیپ برای الزم زیرساخت 

ارتباطات و متغیرهای وبین فناوری اطالعات  رابطۀ معناداری  وهشی نشان داد کهپژ( در  1394کریمی )  اشاره کرد.  زشیانگ

سازمانی، فناوری عوامل فردی، که  نتیجه گرفتند پژوهشی ( در1394شرکت ) و پورجامی مدیریت دانش وجود دارد.

 همکاران و 1کومار باشند. باملدانش می توسعۀ مدیریت و  جادیبر ا رگذاریتأثمتغیرهای  ۀمثاببهرتباطات اواطالعات

 متحدهاالتیا در فناوری تجاری هایشرکت  در دانش ت یریمد ۀاستفاد بر اثرگذار عوامل» عنوان پژوهشی با در (2018)

 و شدهدرک  رهبر، محرک، سودمندی، همکار، دانش، ناظر یهاگروه، حیصر انشد ۀکنندینیبشیپمتغیر  8 «،یجنوب

( نشان دادند که فناوری اطالعات 2016همکاران )و  2رکتوورا از عناصر مدیریت دانش شمردند.  کاربر یمندت یرضا

 3 ی نتیجه گرفت پژوهشدر  زی( ن2013) ساینی در بهبود مدیریت دانش و ساختار سازمانی دارد. ینقش مثبت و مؤثر

دانش در  بر توسعۀ مدیریت فناوری  ساخت ریز وعامل توانمندساز شامل مشارکت مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی 

 هستند.گذار تأثیر هاسازمان

افزایش شود.  دوچندان می  باشد،میآن مواجه  با    سالمت که نظام   یاندهیفزا  هایچالش با توجه بهمدیریت دانش  اهمیت  

یای طبیعی با مقیاس و بال  یطیمحست یزشدید    مشکالت،  دارواگیر  یهایماریبغیرواگیر و بروز مجدد    یهایماریبشیوع  

  نحو به  سالمت در سیستم  آمدهدست به که باید دانش و تجارب  کنندیم دیتأک موضوع  این ت ی بر اهمیگهم ،ستردهگ 

منجر  هانامارستیب کارکنانعات ضعیف داد که اطال نمتحده نشاتایاال مدیکردر سیستم  یامطالعه . شوندمفید استفاده 

در  بودند. یریشگیپقابل نعات در سازمااز طریق تسهیم دانش و اطال هاآنردیده که بسیاری از گ  یادهیعدبه خطاهای 

تواند می  سالمت عات  در فرایندهای مدیریت دانش خصوصاً فناوری اطال  یگذارهیسرمایشنهاد شد که افزایش  پاین راستا  

منافع حاصل از (. 2009و همکاران،  4؛ گاون2011، 3میلز و اسمیت) شود ییجو صرفهر میلیارد دال 106 ثیانه باعلسا

 یهاکوشش لیکن؛ کنند ند، تالشیفرا نیا یسازادهیپ یبرامراکز بهداشت  که نددانش باعث شد ت یریمد یریکارگبه

 یکاربرها نفوذ دانش، گسترش ت یریمدبر   یگذارهیسرماکه باوجود  اندمواجهچالش عمده  نیبا ا هاآن شتریدر ب هیاول

و  یآموزش یهاسازمان یسطح آمادگ  بودننییپا عبارت است از مشکل نیا یعلت اصل .پذیردصورت می یکندبه آن 

که به  ییهاراه افتنی یبرا یآمادگ  زانیاز م حیصح ک در لذادانش؛  ت یریو کاربست مد رشیپذ یبرامراکز بهداشت 

 درواقع  .(1392)خانی و همکاران،    باشدمی  یند، ضرورنکمک ک   مراکز بهداشت در  دانش    ت یریمد  زیآمت یموفقکاربست  

 آن یهات یت دانش و ظرفیریمد رونیازا ؛است  محوردانشند یفرآ یک ،یتارائه خدمات بهداشتوان گفت که می

ت یریه مدک ند  ن نشان دادیشیپ  یهاپژوهش.  کندیمفراهم    یو درمان  یبهداشت  یندهایرد فرآکبهبود عمل  یبرا  ییهافرصت 

از  نیهمچن. شود یت رقابتیو حفظ مز یرد سازمانکعمل شیافزا، ت ارائه خدماتیفکیمنجر به بهبود  تواندیمدانش 

ند ی، فرآشودیمد یدر سازمان تولدانش ه بدانند چگونه ک است  یضرور هاسازمان یاز پژوهشگران برا یدگاه برخید

 
1 Bamel. Kumar 
2 Tworek 
3 Mills & Smith 
4 Gowen 
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و  1وائودی ) شوندمیند ین فرآیاباعث تسهیل  یچه عوامل ت یدرنهاآن در سازمان چگونه است و  ۀانتشار و اشاع

عوامل مؤثر بر  ییبا شناسا توانیمه ک آن است در پژوهش حاضر . با توجه به مطالب مذکور، اهمیت (2021همکاران، 

رد بخش سالمت کو عمل  کیت خدمات پزشیفکیدر نظام سالمت، باعث بهبود    هاآنمناسب    یریکارگبهت دانش و  یریمد

مرکز بهداشت )  پزشکیریت دانش در دانشگاه علومپارادایمی مدیهدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل  ؛ لذا  شور شدک 

 اند:شرح ذیل مطرح شدهآن به سؤاالتباشد و می (شرق اهواز

 ؟اندکدامپزشکی شرایط علّی مدیریت دانش در دانشگاه علوم (1

 ؟ اندکدامپزشکی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم مؤثرای شرایط زمینه (2

 ؟ اندکدامپزشکی مدیریت دانش در دانشگاه علومگر در شرایط مداخله (3

 ؟اندکدامپزشکی راهبردهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم (4

 ؟اندکدامپزشکی پیامدهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم (5

 

 ی پژوهششناسروش

 جامعۀ آماری. گرفت صورت  مبنایی نظریۀ با استفاده از کیفی صورتاجرا به شیوۀ نظر از کاربردی حاضر پژوهش

  حجم . شدند انتخاب هدفمند یریگ نمونه شیوۀ با که بود 1399 سال در اهواز شهر در دانشگاهی خبرۀ 16 متشکل از

ی نکات و کدها ،14شماره  ۀبعد از مصاحب پژوهشگر ؛ درواقعدرنظر قرار گرفت  نظری اشباع اصل براساس نیز نمونه

 خبرگان انتخاب یهامالک  از. ندبیشتر انجام شد همصاحب 2 ،جهت اطمینانکه  همفهومی جدیدی را شناسایی نکرد

 عمومی، مدیریت ) تیریمد با مرتبط تحصیلی رشتۀ ی،ردولتیغ و دولتی هایدانشگاه از یکی در عضویت توان بهمی

ها اشاره مصاحبه  در  شرکت   به  تمایل  و  مرتبط  فاتیتأل  داشتن  ،(یزیربرنامه  مدیریت   و  آموزشی  مدیریت   دولتی،  مدیریت 

 .کرد

 یریگ همهشرایط ا توجه به ب البته .انجام داد کنندگانمشارکت های اولیه با اجرای پژوهش هماهنگی ۀشیو پژوهشگر در 

. ندتلفنی صورت گرفت صورتبه هامصاحبه علت اکثر؛ بدینتلفنی مایل بودندۀ مصاحب بهخبرگان ، اکثر کرونابیماری 

که شد  دادهاین اطمینان    . همچنینتشریح شد  کنندگانشرکت جهت رعایت مالحظات اخالقی برای  هدف اصلی پژوهش  

 کنندگانشرکت در صورت درخواست    هاافتهی  و  پژوهشی است   انجام عملیاتیجهت  این فرآیند    مانند،می  محرمانه  هاافتهی

در حین  سؤاالت تعدادی از ساختاریافته که های نیمهمصاحبه عبارت است از وهش. ابزار پژدنشو یمایمیل  هاآنبرای 

 برای اعتبار .ندریت دانش شکل گرفتبا توجه به فضای مصاحبه در مورد مدی یجدید سؤاالتو  شدهتعدیلمصاحبه 

مرحلۀ بررسی پایایی در  شد. استفاده کدگذاری توافق ضریب  روش از هاپایایی آن و صوری روش روایی از هایافته

ها نیز از روش کدگذاری باز، محوری داده  لیوتحلهیتجز برای    .مشخص گردید  0/ 86  مصاحبه  3  مجدد  کدگذاری  حاصل

 و انتخابی براساس نظریۀ مبنایی استفاده شد.

 
1 Di Vaio 
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 هایافته

  باشند:مشاهده میقابل( 1کنندگان پژوهش حاضر در جدول شماره )شناختی مشارکت بخشی از اطالعات جمعیت  ابتدا

 

 پژوهش حاضر کنندگانمشارکت شناختی جمعیت یهاویژگی بخشی از : 1جدول  

 

 متغیر
 رزومه  مدرک تحصیلی نوع دانشگاه جنسیت سن

 طرح کتاب مقاله  استادیار دانشیار استاد دولتی آزاد  زن مرد  50باالی  50_41 40_30

 9 8 44 7 5 4 5 11 4 12 6 8 2 فراوانی

 

کنندگان از دیدگاه مشارکتمحوری مضمون  11 کد باز و 39که  ندنشان داد (1ی جدول شماره )هایافته لیوتحلهیتجز

 شود.میپژوهش پرداخته    سؤاالتدر قالب    هاآنبه بررسی    (2جدول شماره )در  .  دنبرای ایجاد مدیریت دانش وجود دار

 

 کدگذاری باز و محوری مدیریت دانش : نحوه فرایند 2جدول  

 کدهای محوری کدهای باز

  به افراد دی جد یهاده ی او   شنهاداتیارائه پ
 

 سازمانی فرهنگ
 مشارکت تیمی 

 از تجارب دیگران  یریگبهره میل به 

 تعهد کاری 

  دانش  ۀزمین ۀمطالع 
 

 دانش یروزرسانبه
 ای رسانهافزایش سواد 

 انتشار دانشآشنایی با منابع 

 ها آن تحصیلی مقاطع و رشته با کارکنان دانش ارتباط

  مادی  یهاتی حما

 انگیزه بخشی 
 معنوی  یهاتی حما

  کارکنان _رفتار صمیمانه مدیر
 

 رهبری تعاملی 
 دوطرفهارتباطات 

 پردازی توجه مدیران به سیستم ایده

 مجازی برای حل مسئله در زمان بحران  گروهتشکیل 

  دگاننکنتوانمندی مراجعه ۀبرگزاری دور

 خدمات بهداشتی آموزش  

 

 مجازی بهداشت اولیه   آموزش

 سالمتی مراجعان یهاران شیپتوجه به 
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 کدهای محوری کدهای باز

  ییگرانخبه توجه به 
 

 یساالرستهی شا
 تخصص  براساساستخدام 

 تخصص براساستوزیع نیروی انسانی 

 خدمات  براساستوزیع پاداش 

  توجه به سطح تخصص 

 کارکنان  یبندرتبه
 کارکنان یهای نوآور توجه به 

  اینترنتی قوی یهارساختی ز
 

 هارساخت ی زتسهیل 
 افزارها نرم  یروزرسانبه

 توجه به سازمان الکترونیکی

 ی غیرضرورکردن خدمات دیجیتال

  حداقل هزینهآموزش با  کارآمدانجام 

 بهترین تکنیک کاری  یریکارگبهشدن نهادینه هانه ی هزکاهش 

 جلوگیری از هزینه مجدد انجام کار 

  کنندگاناستفادهاطمینان 
 

 سازمان  وریبهره افزایش 
 افزایش مراجعه به مرکز 

 افزایش رضایت شغلی

 مرکز افزایش راندمان مالی 

  کنندگانمراجعه رضایت 

 کنندگانمراجعه اطمینان  رضایتمندی

 کارکنان سازمانی خاطر آرامش احساس

  یشناختروان توانمندی 

 
 

 انتقادپذیری و توجه به آن 

 تالش برای حل اشکاالت خود 

 خدمات  کنندگاناستفادهتحمل شکایت 

 تحمل خطا و نواقص خود 

 خدمات  کنندگاناستفادهبه شکیبایی نسبت
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 ؟ اندکدامزشکی مرکز بهداشت شرق اهواز پ(: دالیل علّی ایجاد مدیریت دانش در دانشگاه علوم1)شماره سؤال  •

دانش«، »تسهیل  یروزرسانبهشرایط علّی ایجاد مدیریت نشان شامل » ند کهنشان داد هامصاحبه لیوتحلهیتجزحاصل 

توانند مستقیم می طوربهکه  شودمی. شرایط علّی به وضعیت و دالیلی گفته باشدمی« یساالرستهیشا« و »هارساخت یز

از بیشترین فراوانی و  هاآن یهاشاخصدر پژوهش حاضر این مضامین و با توجه به اینکه موجب ایجاد پدیده شوند. 

شرح بهاز توضیحات خبرگان  بخشیشرایط علّی انتخاب شدند.  عنوانبه ،برخوردار بودند کنندگانمشارکت تاکیدات 

 باشد:ذیل می

در اختیار سازمان و کارکنان ، باشد روزبهاینکه دانش و بینش در مراکز بهداشتی  :معتقد بود (4)شماره  ۀکنندمشارکت 

امیدوار بود که بتواند به  توانی م ،دقرار ده  العمرمادامخود را در موقعیت یادگیری  ،نیاز ۀواسطبهخود فرد  گیرد وقرار 

 خود را مطلوب و سریع تحت مدیریت دانش انجام دهد.  یرسانخدمات یاستهیشانحوه 

در  خصوصبه یو اقدام افراد متخصص و مرتبط با انجام هر فعالیت  یریکارگ به :( معتقد بود4)شماره ۀ کنندمشارکت 

 رود. کاربه یدرستبهمدیریت دانش  شودمیمراکز خدمات بهداشتی که با سالمتی مردم مستقیم سروکار دارند باعث 

نیازمند  معموالًکارها به افرادی که  مطلوبمراکز خدمات بهداشتی برای انجام : معتقد بود (9)شماره  ۀکنندمشارکت 

به تجارب جهانی دانش نسبت  حقاز مدیریت دانش در  یریگ بهرههستند، باید بتوانند با  یدرمانو یا اقدامات  ییراهنما

 باشند.العمل خوبی برخوردار اطالعات بیماران از سرعت  ۀاز درمان و ذخیر

 

 ؟ اندکداممرکز بهداشت شرق اهواز  پزشکیعلومای ایجاد مدیریت دانش در دانشگاه (: دالیل زمینه2) شماره سؤال •

 ایتوان گفت دالیل زمینهمی باشد.می کارکنان« یبندرتبهای شامل »فرهنگ سازمانی« و »دالیل زمینهدر پژوهش حاضر 

بر مدیریت دانش اثرگذار باشد. همچنین  تواندیمکه این  هستند مربوطبه بستر و محیط کاری  یانهیزممانند فرهنگ 

ها تقسیم شوند و  ولیت در مسئ (باال به پایین) صورت نزولیبه کارکنان از سطح فنی شودمیکارکنان موجب  بندیرتبه

بخشی از را فراهم کنند.  کنندگاناستفادهرضایت  ،از مدیریت دانش یریگ بهرهبا  یخوببهکارکنان با سطح باال بتوانند 

 باشد:شرح ذیل میتوضیحات خبرگان به

 تواندیمباشد واقعی در فرد و سازمان وجود داشته صورتبهفرهنگ سازمانی اگر ( معتقد بود: 9)شماره ۀ کنندمشارکت 

 .باشدمدیریت دانش را ترغیب کند تا با کارایی باالیی در خدمت مرکز بهداشتی 

فرهنگ زمینه و ساختار اصلی استفاده ؛ لیکن جدید نباشد ،شاید موضوع فرهنگ( معتقد بود: 11)شماره ۀ کنندمشارکت 

جمعیت شناختی  یهاداده کنندیمتالش  ،برای مثال کارکنانی که تعهد کاری دارند .کلی است  طوربهدانش  از

 هادادهرا چنان با خالقیتی در یک مجموعه پردازش اطالعات تبدیل کنند که با اولین نیاز بتوان از این  کنندگاناستفاده

 .کرداستفاده 
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 ؟ اندکداممرکز بهداشت شرق اهواز    پزشکیعلومگر ایجاد مدیریت دانش در دانشگاه  دالیل مداخله  :(3)  شماره  سؤال •

معنای ارتباطات ی تعاملی به. رهبرباشدمیبخشی« شامل »رهبری تعاملی« و »انگیزه گرمداخلهدر پژوهش حاضر شرایط 

عنای مبخشی به. همچنین انگیزهباشدمورد توجه میداخلی   یهایریگ م یتصمیمانه و ایفای نقش در  ای و کاری صمحرفه

تعریف   یاحرفهاز مدیریت دانش در وظایف    یریکارگ بههای مادی و معنوی سازمانی از کارکنان جهت استفاده و  حمایت 

 باشد:شرح ذیل میبخشی از توضیحات خبرگان به شود.می

بین کارکنان مافوق و  طرفهکیخطی و ۀ در مراکز خدمات درمانی رابط زمانی که( معتقد بود: 10)شماره ۀ کنندمشارکت 

تبادالت  براساسکارکنان مافوق و مادون( دو )برعکس اگر تعامالت این ؛ این نتیجه کارآمدی ندارد ،مادون برقرار باشد

استفاده از دانش و   بهترشدن وشود کارکنان میل به باعث می ،باشد هایریگ م یتصمها در شتن نقش مادونو دا دوطرفه

 .دهندخود نشان  ها را ازتسهیل فعالیت 

ی  های آن در مراکز بهداشتی فراهم باشد وللفه مدیریت دانش و تمام مؤ  ۀزمین اگر( معتقد بود: 3)شماره ۀ کنندمشارکت 

بخشی انگیزه  ۀباید در حوز  نظرملذا به  ؛افتدیت دانش اتفاق نمیمدیر  ،های فردی و سازمانی موجود نباشدانگیزه و حمایت 

 شود.هایی در جهت حمایت از مدیریت دانش برداشته گام

 

 ؟ اندکداممرکز بهداشت شرق اهواز  پزشکیعلوم(: راهبردهای مدیریت دانش در دانشگاه 4) شماره سؤال •

های . در پژوهش حاضر راهبردها شامل »آموزش مراقبت هستند گرمداخلهای و راهبردها حاصل شرایط علّی، زمینه

ناشی از  تواندیمبهداشتی  یهامراقبت آموزش . باشدمیو »انتقادپذیری و توجه به آن«  «کنندگاناستفادهبهداشتی به 

سازمان و مرکز مانند مراکز بهداشتی کارکنان از استراتژی مدیریت دانش جهت تسهیل زمانی که مدیریت دانش باشد. 

 یهاآموزشجهت    هات یفعالشدن  فناوری و الکترونیکی  ۀمؤلفاز    تا  شودموجب می  ،دخود استفاده کن  یاحرفه  یهات یفعال

در زمان کرونا نشان  خصوصبهاستفاده شود. این امر  زایماریبهای رانشیپ بهمجازی و حتی حضوری به مردم نسبت 

است. در این زمان بسیاری از خدمات بهداشتی به شکل آنالین به  برخوردار باالیی داد از چه جایگاه و اهمیت 

بخشی  .شودمیاز مدیریت دانش و چابک سازی سازمان  یریگ بهرهخدمات با  ارائه باعث که هشدارائه کنندگانمراجعه

 باشد:شرح ذیل میاز توضیحات خبرگان به

و   یریپذرقابت کارکنان به   جیتهیتوانند  مدیریت دانش می  یریکارگ بهیکی از نتایج    ( معتقد بود:7)شماره  ۀ  کنندمشارکت 

بانک اطالعاتی در کمترین زمان یکی از  ۀباشد. برای مثال سرعت، دقت و ذخیر کنندگانمراجعهارائه خدمات به 

 شود.میاز مدیریت دانش میسر  گیریبهرهکه با  است کارکنان بهداشتی  یهات یفعال

و مراکزی که مدیریت   هاسازمانارتباط و سرعت    ،حکمرانینشان داد  کرونا  بیماری  معتقد بود:    (5)شماره  ۀ  کنندمشارکت 

 تر بود.مدآکار کنندگانمراجعهبا حاکم بود  هادر آن دانش

از خدمات  کنندگاناستفادهکارکنان نگران انتقاد  گیرد، شکلمدیریت دانش  زمانی( معتقد بود: 1)شماره ۀ کنندمشارکت 

 .شودیممدیریت دانش  بهبودموجب  یرینقدپذزیرا  ؛بهداشتی نیستند

 



 )مورد مطالعه: مرکز بهداشت شرق اهواز(   پزشکیدانش در دانشگاه علوم تیریمد یمیمدل پارادا یطراح

10 

 ؟ اندکداممرکز بهداشت شرق اهواز  پزشکیعلوم(: پیامدهای مدیریت دانش در دانشگاه 5)شماره سؤال  •

 وریبهره  ها« و »افزایشهزینه  . در این پژوهش پیامدها شامل »کاهشهستندحاصل راهبردها  در نظریۀ پارادایمی  پیامدها  

 باشد:شرح ذیل میبخشی از توضیحات خبرگان به. باشدمیسازمان« 

بهداشتی است.  یهاسازمانیکی از موضوعات مهم  کاهش هزینهمسئله  امروزه( معتقد بود: 12)شماره ۀ کنندمشارکت 

های گستردگی و هزینهشود؛ البته با توجه به محسوب میبرای هر سازمان  مهم استراتژی عنوان یکاین مسئله بهالبته 

آوردن به مدیریت دانش  است. روی از اهمیت بیشتری برخورداراین موضوع  ،در مراکز بهداشتیباالی مراقبت تا درمان 

ضروری جلوگیری غیر یهاوبرگشت رفت و  یکاردوبارهود از شنوع مدیریت باعث می. این شودباعث کاهش هزینه می

  کاری صورت نگیرد.دوباره تا شودمیمناسب آن موجب  ۀمدیریت دانش با خلق دانش جدید و ذخیر درواقع .شود

زمانی که  وری نقش مهمی در رضایت مشتریان سازمان و بیرون آن دارد. بهره( معتقد بود: 15)شماره ۀ کنندمشارکت 

، درمان درمانشیپ  ۀحوز  3در    وریبهرهنوعی    ،مراکز خدمات بهداشتی و مراقبتی مجهز به دانش و مدیریت دانش باشند

به  توانمیدر کمترین زمان  جهیدرنت ؛شود طول درمان یک بیمار کاهش یابدکه این باعث می افتدی مدرمان اتفاق و پس

 .پرداخت سالمت یک شخص ۀ تمام ابعاد پروند

 کارگیریبه  همان  زیرا مدیریت دانش  باشد؛میبا مدیریت دانش سازگار    وریبهره( معتقد بود:  13)شماره  ۀ  کنندمشارکت 

به شکل مطلوبی استفاده  هاآنچنانچه  است.های یک سازمان مجموعه استراتژی دانش و مدیریت توأمان در فعالیت 

.افتندمیاتفاق  (انجام فعالیت با کمترین زمان و با بهترین کیفیت ) یوربهره مطمئناً ،شوند
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 ( مرکز بهداشت شرق اهواز)مورد مطالعه:  پزشکیعلومدانشگاه  مدل پارادایمی مدیریت دانش در : 1شکل 

 

 

 

سازمانی فرهنگ  

کارکنان بندیرتبه   

روزرسانی دانشبه  

هاتسهیل زیرساخت  

ساالریشایسته  

 رهبری تعاملی

 انگیزه بخشی

 مدیریت دانش

ایدالیل زمینه دالیل علّی گردالیل مداخله   

 پیامدها

 راهبردها

 هاکاهش هزینه 

 وری سازمانافزایش بهره

 رضایتمندی

 

 کنندگاناستفاده بهداشتی به  هایمراقبت آموزش

 آن به  توجه  و انتقادپذیری
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 گیریبحث و نتیجه

گویی به نیازهای متنوع مشتریان خود به و مراکز علمی برای سازگاری با تغییرات جهانی و پاسخ هاسازمانامروزه 

استفاده از  کهجهه هستند واهای بهداشتی مفعالیت  یاگستردهبهداشتی با طیف . مراکز اندنمودهمدیریت دانش توجه 

. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی  باشدها میآنبرای رسیدن به اهداف  مؤثرمدیریت دانش یک استراتژی 

   د دنهای پژوهش نشان دابود. یافته( مرکز بهداشت شرق اهوازپزشکی )مورد مطالعه: علوممدیریت دانش در دانشگاه 

، یساالرستهیشاو  هارساخت یزدانش، تسهیل  یروزرسانبهشامل دانش دالیل علّی ( 1)در قالب  مضمون محوری 12

 بندیرتبهفرهنگ سازمانی و شامل  یانهیزمشرایط ( 3)رهبری تعاملی و انگیزه بخشی، شامل  گرمداخلهشرایط ( 2)

، هانهیهزکاهش شامل )پیامدها ( 5)بهداشتی و انتقادپذیری و  یهامراقبت آموزش شامل راهبردها ( 4)کارکنان، 

مرکز پزشکی )مور مطالعه:  علومشاخص برای مدیریت دانش در دانشگاه    42  و  کارکنان  وریبهرهو افزایش    یمندت یرضا

 بودند. (شرق بهداشت اهواز

، (1400پور )تقی، (1400امیرحسینی و همکاران )، (1400راهبر و همکاران ) با نتایج مطالعات حاضر های پژوهشافتهی

 .هستندهمخوان و سازگار ( 2013) ساینیو ( 2018) همکاران و رافیک، (1397صدری ) ،(1400اخوان و همکاران )

مدیریت دانش در مرکز  یریگ شکلتواند موجب مستقیم می صورتبهشرایط عّلی  که توان گفت در تبیین نتایج می

بر مدیریت دانش   میرمستقیغمستقیم و  ۀگونبه توانندیمگر نیز ای و مداخلهداشت شرق اهواز شود. شرایط زمینهبه

 درواقع. راهبردها دنشو میراهبردها  گر باعث ایجادای و مداخلهمجموع شرایط علّی، زمینه جهیدرنتاثرگذار باشند. 

پیامدهای مدیریت دانش شکل   هجیدرنت.  هستند  مدیریت دانشۀ  دیپدبه  های مثبت تا منفی و فعال تا منفعل نسبت واکنش

از عوامل متعددی است که برای  متأثردانش  ت یریمدگفت  توانیمنتایج  براساسکه حاصل راهبردها است.  ردیگ یم

 هاسازمان  درنوعی استراتژی    عنوانبهمدیریت دانش  وجود   ؛ لذارا مورد توجه قرار داد مذکور  ایجاد آن باید تمام عوامل

خود پاسخ  کنندگانمراجعهنیازهای  به طیف گسترده درتا بتوانند  ضروری است مراکز بهداشتی و مراقبتی خصوصبه

 .دهند

 شوند:حاضر ارائه می پژوهش جینتا براساسپیشنهادات ذیل 

اجرایی مدیریت دانش در مراکز  یهاوهیش خصوصبهتوانمندسازی کارکنان با دانش جدید  یهادورهبرگزاری  •

 .پزشکی و بهداشتی

 .شد شناسایی هاحاضر از یافته پژوهشرهبری تعاملی که در  ارتقاءافزایش تعامالت کارکنان مافوق و مادون جهت  •

 . و رفع اشکاالت و نواقص آن ییافزادانش منظوربهو مراکز بهداشتی  هاسازمانرصد میزان مدیریت دانش در  •

 .دانش و مدیریت دانش در مراکز بهداشتی روپیشافراد مالی و معنوی از  یهات یحما •

رقابت در کارکنان   تواندیممدیریت دانش در مراکز پزشکی    بندیرتبهسطح فنی کارکنان، اجرای    بندیرتبهدر راستای   •

 باشد.مدیریت دانش را در پی داشته ۀجهت توجه به مقول
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 فارسی منابعفهرست 

کیفیت  یوربر بهرهفرهنگ سازمانی و فناوری اطالعات  ریتأث (.1400. )اخوان، زبرجدی مهدیه، صدری اصفهانی -

نامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت  دوماه تغییر از طریق مدیریت دانش، ت یریمد و خدمات، رضایت، مشتری

 .77_44( 1) 20 یزد،

 ت دانشیریمد نیب یارتباط یهامؤلفه نییتب در یمفهوم یالگوها لی. تحل(1400، جواد. )بشیری،  امیرحسینی، مازیار -

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه( اطالعات یفناور و یرساناطالع و یتابدارک  علوم (یشناس دانش فصلنامه آموزش. و

 .20_1(، 50)13، شمال تهران

مدیریت دانش در بهبود عملکرد   یهامؤلفه ارائه مدل مناسب سرمایه انسانی با توجه به    .(1400).  تقی پور، حسینعلی -

 .54_42(، 2)8، آموزشی علوم دریایی، فصلنامه علمی ارکنان دانشگاه امام خمینی نوشهرک 

ابعاد ساختار  ریبررسی تأث(. 1400)راهبر شاهرخ، راهبر احمد، محمد بیگی ابوالفضل، امیدی اسکویی علیرضا.  -

 .109_100، (2) 15پزشکی قم. دولتی استان قم. مجله دانشگاه علوم یهامارستانیسازمانی بر مدیریت دانش در ب

(. رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با یادگیری سازمانی 1399)ن، سید جواد. ، شکوفه و ایرانیاآریایی -

فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و  .ای مدیریت دانشبراساس نقش واسطه

  . 98_86(، 31) 4، حسابداری

 خلق بر فناورانه نوآوری و دانش مدیریت  تأثیر بررسی (.1398ناصر، حاضری، هاتف، آسوده، علی. ) ی،اللهفیس -

سازمانی،  دانش راهبردی . مدیریت شهاب ( پارس و خزر پارس تولیدی هایشرکت  پژوهش: )نمونه مزیت رقابتی

2(5 ،)13_52. 

 با سرمایه اجتماعی (. تأثیر1398، محسن، موردی بختیاری، نگار. )نیالعابدنیزکوهی رستمی، منصور، حاجی  -

خوزستان، فصلنامه  استان عمومی یهاکتابخانه در مدیریت دانش استقرار یریپذامکان بر سازمانی فرهنگ میانجیگری

 .122_105مدیریت دانش(،  نامهژهیو)11مطالعات کتابداری و علم اطالعات 

 در مشتری دانش و پویا یهات یقابل (. نقش1398محمد. ) قاسمی، حاجی پور، لیال، ملک ،ررضایاممنفرد،  کنجکاو -

سازمانی،  دانش راهبردی یزد(. مدیریت  استان گاز پژوهش: شرکت  نمونهعملکرد ) بر دانش مدیریت  یهات یقابل تأثیر

2(5 ،)83_118 

(، 43)12ی آموزشی. هانظامهای ایران: پژوهش در (. شناسایی مدیریت دانش در دانشگاه1397صدری، عباس. ) -

41_63. 

  در  دانش مدیریت  یسازادهیپ ساختاری الگوی برازش و طراحی(. 1395. )آرمین زارعیان، محمدعلی، مهدی خلج، -

 .79_69 ،(8)2 نظامی، مراقبتی علوم مجله. آج پزشکیعلوم دانشگاه

 عوامل بررسی :دانش مدیریت  یهاستمیس موفق یسازادهیپ (. چالش1394محمدحسین. ) شرکت،، مونا پور،جامی -

 .450_429(،  3)  7  مدیریت فناوری اطالعات. آمیخته، رویکرد با ایرانی یهاسازمان در دانش مدیریت  پذیرش بر مؤثر
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 اجتماعی  تأمین  سازمان  کارکنان  موردی  مطالعه)  دانش  مدیریت   بر  اطالعات  فناوری  (. تأثیر1394)  .کریمی، علی جواد -

 .128 _109 ،(1) 1، دو فصلنامه مطالعات تجربی اقتصاد ایران، (ایالم شعبه

دانش و  ت یریارتباط مد یبررس (.1397) .الیدان ،یو مراد اوشیس ،آرامش یلیجل ن؛یام ی،مراد ن؛یافش ی،لشگر -

 ،یخو  ،یو اجتماع یمطالعات حقوق یحسابدار ت،یریو خالق در مد نینو  یهاشهیاند یکنفرانس مل ،ینوآور

 ی.و فناور قاتیتحقوابسته به وزارت علوم  ییعالمه خو یآموزش عال _زرقان  یدانشگاه آزاد اسالم
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